
Звіт 

щодо результатів соціологічного дослідження 

«Проблеми та перспективи залучення молоді до громадського життя м. 

Маріуполя в умовах децентралізації»  

(листопад-грудень 2020 р.) 

 

Процеси децентралізації, що розгорнулися в Україні після 2014 року, 

вплинули на всі сфери суспільного життя, у тому числі зміни торкнулися і 

молодіжної політики. Молодь завжди представляла значну цінність для 

суспільства, бо являється носієм інтелектуального, соціально-економічного, 

політичного, культурного потенціалу, виступає визначним фактором 

соціально-економічного прогресу. Саме тому забезпечення умов для її 

гармонічного розвитку має бути пріоритетною задачею держави. Процеси 

децентралізації призвели до значних зрушень у розвитку молодіжної сфери, 

реформування якої на сьогодні знаходиться в активній стадії. Місто 

Маріуполь, враховуючи особливості його соціально-політичної та 

економічної ситуації, має свої характерні особливості розвитку молодіжної 

сфери, тому важливо визначити основні проблеми та перспективи цього 

процесу.  

З цією метою на базі історичного факультету Маріупольського 

державного університету було проведене соціологічне дослідження, 

спрямоване на вивчення питання залученості молоді до громадського життя 

міста в умовах децентралізації Генеральною сукупністю виступали 318 

студентів денної форми, серед яких задля репрезентативності вибірки 

випадковим чином було обрано 85 осіб, які представляли різні курси та 

спеціальності факультету. Структура респондентів відповідала структурі 

здобувачів вищої освіти історичного факультету (за курсами та 

спеціальностями). Опитування проходило в он-лайн режимі за допомогою 

платформи для створення анкет Google-форми (Додаток В).  
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Основною метою дослідження було визначення недоліків молодіжної 

політики з якими стикались респонденти як до впровадження реформи 

децентралізації, так і в умовах її реалізації та можливих перспективних 

напрямки розвитку молодіжної сфери. 

Серед 85 респондентів, що пройшли анкетування, 76,5% було 

представників жіночої статі та 23,5% чоловічої, що приблизно відповідає 

загальному розподілу за статтю студентів історичного факультету (Додаток 

Г). 

Щодо вікової структури респондентів, то переважна більшість (75,3%) 

відноситься до вікової групи від 18 до 24 років, 23,5% опитуваних були віком 

до 18 років та 1,2% – від 35 до 44 років.  

На питання «Чи змінився, на Вашу думку, за останні п’ять років рівень 

активності громадського життя в м. Маріуполь?» 56,5% опитуваних 

вважають, що рівень молодіжної політики під впливом децентралізації 

значно покращився, та разом з цим стало значно більше різноманітних 

проектів, громадських ініціатив та різноманітних заходів; 27,1% більш 

схильні до того, що ситуація трохи покращилась; 8,3% не можуть дати чіткої 

відповіді на це запитання. В свою чергу 5,9% респондентів вважають, що 

громадське життя стало не таким активним як колись, а 2,2% студентської 

молоді стан молодіжної політики оцінюють на колишньому рівні. Різко 

негативних відгуків не було виявлено під час опитування. Тобто, в цілому 

молодь відзначає позитивні зміни у сфері громадського життя в місті після 

початку процесів децентралізації.  

Щодо наявних умов для реалізації та розвитку потенціалу для молоді у 

м. Маріуполь, то переважна кількість респондентів вважає, що умови 

створені лише частково. При цьому 22,4% респондентів схильні вважати, що 

гідні умови в м.Маріуполь вже існують, у той же час лише 8,2% студентів 

прийшло до висновку, що в їхньому місті зовсім не створені умови для 

реалізації власного потенціалу. 
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У сфері громадської активності переважна кількість опитуваних реалізує 

власний потенціал за рахунок тренінгів, розважальних заходів, молодіжних 

організацій та гуртків в навчальних закладах. Більшість респондентів хоча б 

раз приймали учать у громадському житті міста, що, без сумнівів, говорить 

про високий рівень молодіжної політики в сфері соціокультурного розвитку 

молоді та студентства зокрема. 

З 2020 року в м. Маріуполь розпочала свою діяльність Молодіжна рада. 

Цю ініціативу можна вважати достатньо результативною, зважаючи на те, що 

на питання «Чи знаєте Ви про існування в м. Маріуполь Молодіжної ради?» 

65,9% опитуваних відповіли «Так», та лише 34,1% - «Ні». 

Щодо участі у громадських заходах, які проводяться в м. Маріуполь, то 

20% студентів відповіли, що беруть участь, 48,2% частково залучаються до 

громадських заходів на рівні міста та лише 31,8% взагалі не приймають 

участь. Причинами не надто високих показників активності серед молоді є у 

56,5% недостатня кількість вільного часу та у 27,4% недостатня 

поінформованість – студенти хотіли б долучитися до громадського життя, 

але не знають як це зробити. Це в значній мірі пов’язано з погано 

налагодженими каналами зв’язку між молоддю з одного боку та 

молодіжними центрами (установами), які займаються організацією заходів 

освітнього та культурного напряму, з іншого. В свою чергу 16,1% 

студентської молоді не приймає участь в громадському житті, тому що їм 

бракує компанії.  

На питання «Чи хотілося б Вам мати можливість більш активно 

залучатися до громадського життя міста?» 72,9% опитуваних хотіли б 

спробувати більш активно проводити вільний час та залучатися у 

майбутньому до громадського життя м. Маріуполь та лише 27,1% студентів 

змін не потребують. Саме такі показники свідчать про активну зацікавленість 

молоді у відстоюванні своєї життєвої позиції та прагнення до 

самовдосконалення за рахунок громадських ініціатив.  
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В місті Маріуполь починаючи з 2016 р. йде активна модернізація 

молодіжної політики, з метою вдосконалення сфери молодіжних ініціатив в 

м.Маріуполь працюють молодіжні центри, Молодіжний парламент та 

Молодіжна рада, які займаються питаннями підтримки молодіжних проектів, 

ідей та ініціатив. Однак лише 18,8% опитуваних впевнені в тому, що їх ідеї 

зможуть знайти підтримки у місті. В свою чергу 40% респондентів вважають, 

що в м. Маріуполь втілити свої ініціативи неможливо, а 41,2% не можуть 

впевнено сказати, чи зможуть вони реалізувати власні ініціативи в існуючих 

умовах. 

Щодо способів втілення власних ідей та ініціатив, думки респондентів 

розійшлися. Переважна більшість звернулась би до органів місцевого 

самоврядування, до голови Міської ради. Деякі представники студентської 

молоді звернулися по допомогу до Молодіжної ради, молодіжних центрів у 

м. Маріуполь. Хоча переважна більшість не знає куди звертатися зі своїми 

ідеями та пропозиціями, що каже про недостатній рівень інформованості 

молоді. 

На питання «Які громадські ініціативи, на Вашу думку, зроблять 

м.Маріуполь більш привабливим та комфортним для молоді?» 53% 

опитуваних відповіли, що саме активізація культурного життя (концерти, 

виступи відомих діячів культури, зустрічі, виставки тощо) зробить м. 

Маріуполь більш привабливим та комфортним для молоді. Також велика 

кількість респондентів вважають, що місто зробить більш привабленим та 

комфортним для молоді розвиток умов для професійного зростання та 

саморозвитку молоді (тренінги, курси, майстер-класи). 

Також в рамках опитування у респондентів була можливість 

запропонувати  власну ініціативу щодо покращення ситуації в м. Маріуполь. 

Всі запропоновані молодіжні ініціативи можна об’єднати декілька напрямків:  

 остаточне позбавлення міста від корупції; 

 створення нових сучасних площадок для спілкування та 

реалізації молодіжних громадських ініціатив, наприклад, модульного 
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соціального центру з морських контейнерів для розвитку та самореалізації на 

новому неформальному просторі; 

 розвиток соціальних та екологічних ініціатив; 

 підтримка молодіжного волонтерського руху; 

 подальша активізація культурного життя: кіно-гуртки, 

вдосконалені спортивні майданчики, концерти, квести тощо; 

 розвиток сучасних напрямків для самореалізації та відпочинку 

молоді, наприклад, індустрії кіберспорту. 

Проведене дослідження підтвердило тезу про те, що молодіжна політика 

в м. Маріуполь під впливом децентралізації активно розвивається. 

Респонденти відзначили, що з початком процесів децентралізації громадське 

життя в місті активізувалося. Переважна більшість молоді або приймає 

активну участь у житті міста, або хотіла б мати можливість більш активно 

залучитися до громадських ініціатив. Серед основних проблем, які 

гальмують розвиток молодіжної сфери, було відзначено недостатній 

розвиток системи інформування, яка б змогла ефективно донести інформацію 

до широкого загалу. Це перешкоджає більш активному залученню молоді до 

громадського життя міста та реалізації молодими людьми власних ідей. 

 

Дослідження проведено здобувачкою вищої освіти 3 курсу освітньої 

програми «Соціологія» Бабенко В.В. під керівництвом к.п.н., старшого 

викладача кафедри філософії та соціології Іванець Т. М. 
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Додаток А 

Анкета 

«Проблеми та перспективи залучення молоді до громадського 

життя м. Маріуполя в умовах децентралізації» 

 

Шановні респонденти! Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному 

опитуванні щодо стану, проблем та перспектив залучення молоді до 

громадського життя м. Маріуполя. Дякуємо за співпрацю! 

 

Ваша стать: 

а) Жінка 

б) Чоловік 

 

Ваш вік: 

а) До 18 років 

б) 18-24 

в) 25-34 

г) 35-44 

д) 45 та більше 

 

1.Чи змінився, на Вашу думку, за останні п’ять років рівень 

активності громадського життя в м. Маріуполі  

а) Стало значно більше різноманітних проектів, громадських ініціатив, 

заходів 

б) Ситуація трохи покращилася 

в) Все залишилося на колишньому рівні 

г) Громадське життя стало не таким активним як колись 

д) Важко дати відповідь 
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2.Чи створені у м. Маріуполі умови для реалізації молоддю 

власного потенціалу у різних сферах суспільного життя 

а) Так 

б) Частково 

в) Ні 

г) Важко дати відповідь 

 

3. З якими формами організації громадського життя молоді Ви 

мали справу (брали участь самі або ваші знайомі) 

а) Громадські організації 

б) Молодіжні організації та гуртки в навчальних закладках 

в) Гуртки та групи за інтересами 

г) Молодіжні проекти 

д) Представництва молоді в органах місцевого самоврядування 

е) Розважальні заходи (у тому числі неформальні) 

ж) Тренінги (за різними напрямками), майстер-класи, літні школи тощо 

з) Молодіжні центри 

 

4. Чи знаєте Ви про існування м. Маріуполь Молодіжної ради? 

а) Так 

б) Ні 

в) Я приймаю участь в її діяльності 

 

5. Чи берете Ви участь у громадських заходах, які проводяться в м. 

Маріуполь? 

а) Так 

б) Дуже рідко 

в) Ні 
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6.Якщо НІ то у чому причина Вашої низької залученості до 

громадського життя міста 

а) У мене немає бажання / часу на це 

б) Хотілося б залучитися, але не знаю як це зробити 

в) Немає того, хто б підтримав мене, склав компанію 

 

7.Чи хотілося б Вам мати можливість більш активно залучатися до 

громадського життя міста 

а) Так  

б) Ні 

 

8.Чи Вам відомо, як можна втілити у життя власну ідею/ ініціативу/ 

проект у нашому місті. 

а) Так  

б) Ні 

в) Важко дати відповідь 

 

9.Дайте коротку відповідь, як би Ви втілили в життя свою ідею, до 

кого б звернулися 

Власна відповідь 

 

10.Які громадські ініціативи, на Вашу думку, зроблять 

м.Маріуполь більш привабливим та комфортним для молоді  

а)Активізація культурного життя (концерти, виступи відомих діячів 

культури, зустрічі, виставки тощо) 

б)Розвиток спортивного життя (нові спортивні центри, гуртки, 

спортивні змагання та світа) 

в) Умови для професійного зростання та саморозвитку молоді 

(тренінги, курси, майстер-класи) 
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г) Створення гуртків для розвитку здібностей молоді, молодіжних 

таборів, літніх шкіл 

д) Розвиток неформальних площадок для спілкування молоді 

(тематичні вечори, настольні ігри, квести, авторські концерти ) 

е) Соціальні проекти (вирішення соціально значущих проблем міста та 

молоді) 

 

11.Будь-ласка, запропонуйте власну ініціативу для покращення 

нашого міста 

Власна відповідь 
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Додаток Б 

Розподіл респондентів за статевою належністю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 

Оцінка респондентами умов для реалізації молодіжного потенціалу у 

різних сферах суспільного життя в м. Маріуполь 
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Додаток Г 

Форми організації громадської активності молоді 

 

 

Додаток Д 

Рівень активності молоді у громадському житті міста 

20%

48%

32%

Чи берете Ви участь у громадських заходах, які проводяться 

в м. Маріуполь?

Так

Дуже рідко

Ні
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Додаток Е 

Рівень зацікавленості респондентів у потенційному залученні до 

громадського життя міста 

 

 

Додаток Є 

Рівень поінформованості молоді у наявних механізмах доручення до 

громадського життя та реалізації власних ініціатив 
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Додаток Ж 

Громадські ініціативи, які на думку респондентів, зроблять місто більш 

привабливим та комфортним для молоді 

 

 


